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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő 
kiegészítéséről
(2011/2116(INI))

az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4., 54. és 151–154. cikkére1;

– tekintettel a szövetkezetek támogatásáról szóló 2002. június 3-i, 193. ILO-ajánlásra;

– tekintettel az európai részvénytársaság statútumáról szóló, 2001. október 8-i 
2157/2001/EK tanácsi rendeletre2;

– tekintettel az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 
1435/2003/EK tanácsi rendeletre3;

– tekintettel az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre 
vonatkozó kiegészítéséről szóló, 2001. október 8-i 2001/86/EK tanácsi irányelvre4;

– tekintettel az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvre5;

– tekintettel az európai szövetkezetek támogatásáról szóló 2004. február 23-i bizottsági 
közleményre (COM(2004)0018);

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020);

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért – 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és a 
cserekapcsolatok javítása érdekében” című 2010. október 27-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0608);

– tekintettel „A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja: A 
szociális és területi kohézió európai keretrendszere” című 2010. december 16-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)0758);

– tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez – »Együtt egy újfajta növekedésért«” című, 2011. 
április 13-i bizottsági közleményre (COM(2011)0206);

– tekintettel az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében 

                                               
1 HL C 83., 2010.3.30.
2 HL L 294, 2001.11.10., 1. o.
3 HL L 207, 2003.8.18., 1. o.
4 HL L 294, 2001.11.10., 22. o.
5 HL L 207, 2003.8.18., 25. o.
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történő kiegészítéséről szóló 2003/72/EK tanácsi irányelvre1 vonatkozó összefoglaló 
jelentésre;

– tekintettel az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló 1435/2003/EK tanácsi 
rendelet2 végrehajtására vonatkozó tanulmányra;

– tekintettel a szövetkezetek ENSZ által meghirdetett nemzetközi évére (2012)3

– tekintettel „A szövetkezeti üzleti modell ellenálló képessége válság idején” című ILO-
jelentésre4;

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a különböző vállalati formákról 
szóló véleményére5;

– tekintettel a szociális gazdaságról szóló, 2009. február 19-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló 2002/14/EK irányelvről szóló 2009. 
február 19-i állásfoglalására7;

– tekintettel a munkavállalók pénzügyi részvétele előmozdításának keretéről szóló 2003. 
június 5-i állásfoglalására8;

– tekintettel az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelvről szóló, 
2010. szeptember 16-i bizottsági jelentésre (COM(2010)0481);

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság és 
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7–0000/2011),

A. mivel a szövetkezeti vállalkozások tagjaik és vásárlóik érdekeit, illetve a társadalmi 
kihívásokra vonatkozó megoldásokat védik és nem céljuk a részvényesek pénzügyi 
profitjának maximalizálása;

B. mivel a szövetkezetek az európai gazdaság fontos pillérei és a szociális innováció 
kulcstényezői, és mivel Európában 160 000 szövetkezet működik, melyek az európaiak 
több mint negyedének tulajdonában állnak és nagyjából 5,4 millió alkalmazottat 
foglalkoztatnak;

                                               
1 készítette: Fernando Valdés Dal-Ré, munkajogi professzor, Labour Asociados Consultores, 2008.
2 végezte: Cooperatives Europe, European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises, EKAI 
Center, 2010.
3 ENSZ, A/RES/64/136.
4 Johnston Birchall és Lou Hammond Ketilson, International Labour Organisation, 2009.
5 HL C 318., 2009.12.22, 22. o.
6 HL C 76E, 2010.3.25., 16. o.
7 HL C 76E, 2010.3.25., 11. o.
8 HL C 68E., 2004.3.18., 429. o.
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C. mivel a szövetkezeti vállalkozások magas színvonalú, integrált és a válságnak ellenálló 
foglalkoztatást nyújtanak, gyakran nagy százalékban alkalmaznak nőket és migráns 
munkavállalókat; mivel szövetkezeti üzleti modelljüknek köszönhetően a válság során is 
bővült a forgalmuk, és folytatódott növekedésük, kevesebb csőd és veszteség érte őket;

D. mivel a szövetkezetekre és a munkavállalói részvételre vonatkozó jogszabályok EU-szerte 
eltérőek;

E. mivel a mai napig az európai szövetkezet (SCE) statútuma a szociális gazdaság egyetlen 
jogi formája, amely európai uniós szinten létezik, miután 2003-ban a Bizottság 
visszavonta az európai szövetség statútumára, illetve az európai kölcsönös társaság 
statútumára vonatkozó javaslatait, illetve mivel az európai alapítvány statútuma még nem 
készült el;

F. mivel az európai szövetkezet statútumának bevezetése a szövetkezeti üzleti modell 
európai uniós elismerésének mérföldköve, azokban a tagállamokban is, ahol a 
szövetkezetekre vonatkozó elképzelés történelmi okok miatt hitelét vesztette;

Szövetkezetek az EU keretében

1. emlékeztet arra, hogy a szövetkezetek és más szociális gazdasági vállalkozások az európai 
szociális modell és a közös piac részei, ezért határozott elismerést és támogatást 
érdemelnek egyes tagállamok alkotmányaiban foglaltaknak és különféle európai uniós 
alapdokumentumoknak megfelelően;

2. rámutat, hogy az európai szövetkezet (SCE) statútumáról (a továbbiakban: a Statútumról) 
szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet és az európai szövetkezet 
statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003. 
július 8-i 2003/72/EK irányelv szorosan összekapcsolódnak; 

3. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az SCE még nem tekinthető sikernek gyér használata 
miatt – 2010-ig csupán 17 európai szövetkezetet hoztak létre, összesen 32 alkalmazottal1;

4. tudomásul veszi, hogy az SCE-k használata sokszor csak jogi személyekből álló 
másodlagos szövetkezetekre korlátozódik;

A munkavállalók részvétele az európai szövetkezetekben

5. üdvözli, hogy a munkavállalók részvételére vonatkozó intézkedések az európai 
szövetkezetek központi elemét képezik; ugyanakkor rámutat, hogy nem feltétlenül 
felelnek meg a szövetkezetek sajátos természetéhez kapcsolódó követelményeknek;

6. megjegyzi, hogy az irányelvet nem szabad a statútum előtt felülvizsgálni;

7. hangsúlyozza, hogy az irányelv felülvizsgálatának a szövetkezet munkavállalói sajátos 
igényeire kell irányulnia, többek között arra a lehetőségre, hogy ugyanaz a személy 
egyszerre a vállalkozás tulajdonosa és alkalmazottja; felkéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki eszközöket a szövetkezetek munkavállalói és felhasználói tulajdonlása 

                                               
1 COM(2010)0481.
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megkönnyítésére;

A Statútum jövője

8. hangsúlyozza, hogy összetettsége miatt a Statútum nem felel meg a szövetkezetek 
igényeinek, ezért egyszerűsíteni kell, hogy felhasználóbarátabbá váljon;

9. felhívja a figyelmet a szövetkezetekre vonatkozó hagyományok és jogszabályok EU-
szerte létező sokféleségére; hangsúlyozza, hogy a Statútumnak autonóm jogi keretet kell 
biztosítania az európai szövetkezetek számára;

10. ragaszkodik valamennyi érdekelt fél a felülvizsgálati folyamatba való teljes körű 
bevonásához;

A szövetkezetekben és az európai szövetkezetekben (SCE) történő foglalkoztatás 
növelése és a szövetkezetek megerősítése mint a szociális gazdaság alapvető elemei

11. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Bizottság jobbára figyelmen kívül hagyta a Parlament 
szövetkezetekre vonatkozó ajánlásait; emlékeztet, hogy az állásfoglalás1 felkért:

 a szociális gazdasági vállalkozások sajátosságainak elismerésére és az európai 
politikákban való figyelembevételére,

 lépések megtételére annak biztosítására, hogy a Kkv-k Európai Megfigyelőközpontja 
felméréseibe belefoglalja a szociális gazdasági vállalkozásokat, 

 a szociális vállalkozásokkal folytatott párbeszéd felgyorsítására,
 az ilyen vállalkozásokra vonatkozó tagállami jogi keret javítására;

12. emlékeztet arra, hogy a COM(2004)0018 dokumentumban a Bizottság maga kötelezte el 
magát tizenkét lépésre, többek között:

 az érintett felek támogatására és szervezett információcsere megszervezésére,
 a bevált gyakorlatok megosztására a nemzeti jogszabályok javítása érdekében,
 a szövetkezetekre vonatkozó európai statisztikai adatok gyűjtésére,
 a szövetkezetekre vonatkozó európai jogszabályok egyszerűsítésére és 

felülvizsgálatára,
 célzott oktatási programok kezdeményezésére és az európai szövetkezetekre való 

utalásoknak az Európai Beruházási Alap pénzügyi eszközeibe való belefoglalásra;

13. sajnálattal veszi tudomásul, hogy kötelezettségek listájáról csupán három intézkedést 
váltottak valóra, jelentősebb eredmények nélkül; hangsúlyozza, hogy e hiányosságok 
korlátozzák a szövetkezetek fejlesztési potenciálját;

14. rámutat, hogy a forráshiány eredményhiányhoz vezet; hangsúlyozza, hogy a Bizottságon 
belül a szervezés és a szociális gazdaságokra szánt források sürgős javításra szorulnak, 
mivel jelenleg egyenetlenségek mutatkoznak a kompetenciák terén , a személyzet 
létszáma pedig nem elegendő;

                                               
1 HL C 76., 2010.3.25., 16. o.
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15. hangsúlyozza, hogy az EU politikáiban minden területen el kell ismerni a szociális 
gazdasági vállalkozások sajátosságait és hozzáadott értékeit, beleértve a szövetkezeti 
vállalkozásokat is, különösen a közbeszerzési eljárásra, állami segélyre és a pénzügyi 
szabályozásra vonatkozó megfelelő jogszabályoknak a szociális vállalkozásokra 
szabásával;

16. felkéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a szövetkezetek pénzügyi szerkezetét a 
tőkekövetelményekre, valamint a könyvelési és jelentéstételi szabványokra vonatkozó 
jogszabályok tekintetében; rámutat, hogy minden szövetkezetet, különösen a szövetkezeti 
bankokat érinti a szövetkezeti üzletrészek visszavásárlására és a fel nem osztható 
tartalékokra vonatkozó jogszabályok;

17. üdvözli, hogy az egységes piaci intézkedéscsomag elismeri, hogy támogatni kell a 
szociális gazdaságot, és sürgeti a Bizottságot, hogy indítsa el a már sokszor beharangozott 
„társadalomtudatos vállalkozás” kezdeményezést, amely szövetkezeti elveken alapszik1;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a szociális gazdaságra vonatkozó keretet a 
tagállamok és az érintett felek bevonásával, ösztönzendő a bevált gyakorlatok megosztását 
és elérendő a vonatkozó szabályok és gyakorlatok fokozatos javítását, különösen az 
adózás, a hitelek, az adminisztratív terhek, a konzultáció és a vállalkozástámogatási 
intézkedések terén;

19. felkér a szövetkezetek számára elérhető vállalkozástámogatási intézkedések 
foganatosítására, különösen az üzleti konzultáció és a munkavállalók képzése terén, 
valamint a finanszírozáshoz való hozzáférés lehetővé tételére a szövetkezetek számára, 
különösen a munkavállalói vagy a fogyasztói kivásárlás érdekében – hiszen ez nem eléggé 
méltányolt eszköz vállalkozások megmentésére válság idején–, illetve családi 
vállalkozások átadására;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

                                               
1 http://www.ica.coop/coop/principles.html.


